
Pagina 1

WIJKKRANTWIJKKRANT
PURMER - ZUID
 V o o r  e n  d o o r  b e w o n e r s

Samen sterk 
voor de wijk
De Purmer-Zuid, een 
prachtwijk om in te wonen

• Schoon en heel
• Actief en positief
• Toegankelijk en bereikbaar
• Samen en leuk
• Veilig en sociaal
• Compleet

Dit zijn de belangrijkste thema’s die spelen om de 
leefbaarheid van onze woonomgeving te stimuleren en 
waarvoor de Wijkkerngroep van de Purmer-Zuid zich inzet.

Van de redactie
Voor u ligt de tweede editie van onze wijkkrant 2022. 
Tussen de eerste en deze tweede editie is veel gebeurd 
en veranderd in de wereld. De omicronvariant van 
het coronavirus zorgde er gelukkig voor dat bijna alle 
beperkingen midden februari konden worden losgelaten.

En kregen we te maken met een uitzonderlijke drielingstorm, 
Dudley, Eunice en Franklin. Samen zorgden ze voor zes 
dagen storm op rij. Een uitzonderlijke situatie, want dit was 
sinds honderd jaar niet voorgekomen. Deze drieling zorgde 
voor aanzienlijke schade in onze wijk en het aangrenzende 
Purmerbos. Veel pannen vlogen van de daken, schuttingen 
werden omvergeblazen, tuinpotten en -stoelen vlogen door 
de lucht en bomen knapten af als luciferhoutjes of werden 
met wortel en al uit de grond getrokken. Gelukkig zijn er in 
onze wijk geen gewonden gevallen en is het bij materiële 
schade gebleven.
Helaas is er in de wereld om ons heen wel veel veranderd. 
Steeds meer meldingen van grensoverschrijdend gedrag 
verschijnen in de media, en op het moment dat ik deze 
wijkkrant voor u aan het samenstellen ben, is er op ons 
Europese continent een oorlog gaande tussen Rusland en 
Oekraïne. Hierdoor is in één klap onze wereld veranderd 
en zullen ook wij hier direct of indirect hinder van gaan 
ondervinden.
Er zijn gelukkig ook leuke dingen gebeurd in onze wijk. 
Op 12 februari trok een bonte, verlichte stoet van tractoren 
en andere voertuigen al toeterend door onze wijk om het 
feestjaar ‘400 jaar Purmer’ in te leiden. De wijkkerngroep is 

druk met de voorbereiding voor de kindervrijmarkt op 5 mei; 
houd op de sociale media in de gaten of dit evenement dit 
jaar eindelijk, na twee jaar van afstel, weer kan doorgaan. 
En de wijkwethouder en de wijkagent hebben ook weer hun 
column verzorgd.
Al met al hebben we een gevarieerde krant voor u 
samengesteld; veel leesplezier.

Wist u dat u de wijkkrant ook digitaal kunt lezen?  
Op www.wijkkrantenpurmerend.nl/purmer-zuid/ kunt u alle 
wijkkranten terugvinden van de laatste jaren om nog eens op 
uw gemak digitaal te lezen.

Voelt u zich betrokken bij uw wijk en vindt u het leuk om 
samen met ons de wijkkrant samen te stellen? Stuur dan een 
mail naar wijkkrant.purmerzuid@hotmail.com en we nemen 
graag contact met u op.

Heeft u een tip voor onze wijkkrant? 
Mail die naar wijkkrant.purmerzuid@hotmail.com.  l

Purmer viert 400-jarig bestaan
Onze wijk is gebouwd op kleigrond van de Purmer

Vierhonderd jaar geleden werd het Purmermeer leeggepompt 
onder leiding van de befaamde ingenieur Leeghwater. 
Hierdoor werd de purmerklei zichtbaar. Deze vruchtbare 
zware kleisoort is een uniek gegeven van de Purmer en is 
getuige geweest van de vele veranderingen in de Purmer.

Eerst werd het meer drooggemalen en daarna bewerkt 
voor akker- en landbouwgronden. Vanaf 1970 werd de 
grond ook gebruikt voor woningbouw en later werden er 
diverse bedrijven gevestigd. De klei heeft veel bewoners 
samengebracht door de werkzaamheden op het land, maar 
ook veel generaties families voortgebracht.
Dat dit alles vierhonderd jaar geleden is gestart, willen 
de huidige bewoners niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
Ruim honderd vrijwilligers, maatschappelijke organisaties, 
onderwijsinstellingen en ondernemers helpen mee om 
2022 tot een onvergetelijk feestjaar te maken. De meeste 
activiteiten vinden plaats tijdens de feestweek van 8 tot en 
met 17 juli.

Verbondenheid
Bewoners uit de Purmerpolder hebben vorig jaar aangegeven 
welke activiteiten en feestelijkheden ze tijdens het feestjaar 
graag zouden willen zien. Daar kwamen veel bruikbare 
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ideeën uit. Het uiteindelijke feestprogramma is gericht op 
diverse groepen uit de drie gemeentes waar de Purmer onder 
valt: Waterland, Edam-Volendam en Purmerend. Behalve 
feestelijke activiteiten worden er ook educatieve, sportieve 
en bedrijfsactiviteiten georganiseerd, waarbij iedereen 

welkom is. De organisatie 
hoopt met de activiteiten 
mensen uit de hele Purmer 
en van daarbuiten met 
elkaar te verbinden. Het 
bijzondere is dat zich 
zoals gezegd al meer 
dan honderd vrijwilligers 
hebben aangemeld zonder 
dat hiervoor een oproep 
is gedaan. Dit bewijst 
eens te meer hoe groot de 
verbondenheid onderling is 
met de Purmer.

Programma
Aan het definitieve program-
ma wordt nog gesleuteld, 
maar het is (zodra het bekend 
is) te vinden op de website 
www.purmer400jaar.com,  
en op facebook en instagram. 
Hier vindt u ook de laatste 
nieuwtjes.

Een van de eerste evenementen was de Nagel-
lichtjesoptocht. Op zaterdagavond 12 februari reed een lange 
stoet van zo’n 125 tractoren en andere voertuigen, bont 
verlicht, langs de route door de Purmer en gaf daarmee luid 
toeterend het startsein voor de viering van het jubileumjaar. 
Ondanks het koude weer was het langs de route gezellig 
druk met kijkers.  l

Nieuws van de 
WIJKKERNGROEP

Kindervrijmarkt 5 mei
Op het moment dat ik dit opschrijf, 
gaat de maatschappij gelukkig weer 
open. Daarom zijn we begonnen om 
de Kindervrijmarkt weer op 5 mei te organiseren.
Op 1 maart heeft een eerste gesprek plaatsgevonden met 
de gemeente, want er moet weer veel worden geregeld 
om alles veilig en geordend te laten verlopen en om alle 
vergunningen te kunnen aanvragen. We gaan er van uit 
dat de kinder vrijmarkt doorgaat. Als u dit evenement ook 
een warm hart toedraagt, wil ik u vragen u op te geven als 
vrijwilliger om op 5 mei alles in goede banen te leiden. U kunt 
zich hiervoor opgeven via kerngroep.purmerzuid@gmail.com. 
Verdere berichtgeving over de vrijmarkt volgt op de 
sociale media, omdat de volgende wijkkrant pas rond 5 mei 
wordt bezorgd.

Werkzaamheden 
speelplekken in park 
de Driegang
In week 10, dus de tweede 
week van maart, is gestart 
met de aanleg van het 
natuurspeeltuintje en het 
speeleiland achter wijkcentrum 
De Zuid-Pool, zodat er ook 
voor de kleintjes weer een 
mooie speelplek komt. Het 
oude speeltuintje was daarvoor 
niet meer geschikt door 
misbruik van onder andere 
oudere hangjeugd.

De werkzaamheden zullen helaas wel wat overlast kunnen 
veroorzaken, maar het eindresultaat maakt dat zeker goed. 
Het streven is om alle werkzaamheden vóór de herfstvakantie 
af te ronden. Voor vragen kunt u contact opnemen met Jan 
Willem Visser via het algemene telefoonnummer van de 
gemeente: 0299-452452.
Ook elders in onze wijk worden speelplekken vernieuwd. 
Onder andere heeft de speelplek op het Lauwersmeer een 
update gehad met nieuwe toestellen en een trampoline.

Ik hoop dat we allemaal weer van de open maatschappij 
kunnen genieten.

Heeft u een idee voor de wijk of wilt u iets meer weten over 
de wijkkerngroep, stuur dan een bericht naar  
kerngroep.purmerzuid@gmail.com.

Met vriendelijke groeten,
Wijkkerngroep Purmer-Zuid,
Martin Lamb.  l

Containerwoningen 
Verzetslaan verhuurd

Aan de verzetslaan 
heeft de gemeente 
108 tijdelijke woningen 
gebouwd. Deze zijn sinds 
medio februari verhuurd 
en de bewoners krijgen 
gefaseerd hun sleutel.

De 108 woningen aan de 
Verzetslaan zijn gebouwd in 
drie bouwlagen en verdeeld 
over drie bouwblokken, waarbij aandacht is besteed aan 
groen. Ook zijn er 76 parkeerplekken gerealiseerd. Het 
bouw- en woonrijp maken, de plankosten en de aanschaf 
van tijdelijke woningen: het heeft de gemeente flink wat geld 
gekost, maar dan heb je ook iets.
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Verhuurd
Van deze woningen 
is dertig procent via 
loting verhuurd. De 
overige zeventig 
procent is direct 
toegewezen. 
Naar wie gaan 
die toegewezen 
woningen toe? 
Het gaat om 
mensen met een 
urgentieverklaring, 

mensen die uitstromen uit wonen op maat (Casa 24, AOP, 
Beschermde Woonvorm, et cetera) en mensen die met spoed 
een woning nodig hebben, maar niet in aanmerking komen 
voor een urgentieverklaring.
Omdat het hier gaat om éénpersoonsstudio’s van ongeveer 25 
vierkante meter, is het niet mogelijk er kinderen te laten wonen. 
Er mag ook maar één persoon staan ingeschreven. De huurprijs 
is vijfhonderd euro per maand, exclusief servicekosten. Huisdieren 
en roken zijn niet toegestaan. De bewoners krijgen een huurcon-
tract voor twee jaar, daarna moeten ze verplicht uitstromen.

Locaties
Met de oplevering van de 108 woningen aan de Verzetslaan 
zijn nu tweehonderd tijdelijke woningen gerealiseerd. Deze 
tijdelijke woningen zijn verdeeld over vier locaties in de stad: 
Karekietpark (44 woningen), Etserstraat (28), Kanaaldijk (20) 
en Verzetslaan (108).  l

De wijkagent aan het woord
De redactie geeft elke editie graag het 
woord aan onze wijkagent.

Beste wijkbewoner,

Met de intrede van de maand maart 
en het schrappen van (bijna) alle 

coronamaatregelen hebben we heerlijk kunnen genieten van 
een aantal zonnige dagen. Dit klinkt als muziek in de oren, 
ware het niet dat de oorlog in de Oekraïne de boventoon 
voerde en op dit moment van schrijven nog steeds actueel is. 
Dat ook wijkbewoners zich betrokken voelen en een bijdrage 
willen leveren aan hulp voor slachtoffers van de oorlog kun 
je merken aan de verschillende burgerinitiatieven, waaronder 
een inzamelingsactie van bewoners van de Moeder 
Teresastraat.

We komen langzamerhand weer uit de donkere dagenperiode, 
een periode waarbij standaard aandacht wordt gevraagd voor 
preventie met betrekking tot diverse criminele activiteiten, 
waaronder woninginbraken. Of corona daarbij ook heeft 
geholpen, is nog de vraag, maar positief is het relatief lage 
aantal inbraken geweest in de wijk. Toch hebben inbrekers in 
de afgelopen periode nog kans gezien hun slag te slaan in 
de omgeving van Purmerend. Dus bij verdachte situaties blijft 

daarom het devies: bel 112.
Ook positief te noemen zijn de gesprekken tussen de 
gemeente, handhaving, politie, jongerenwerkers van Clup 
en uiteraard de jongeren zelf. Deze gesprekken zijn vooral 
constructief en staan in het teken van kennen en gekend 
worden.

Sinds kort ben ik als wijkagent in het bezit van een 
instagramprofiel. U kunt mij dus voortaan ook op deze manier 
volgen en ik nodig u vooral uit om meldingen, vragen of 
informatie via ‘wijkagent_purmerzuid’ te plaatsen.

Ik hoor uiteraard graag van u!

Uw wijkagent,
Josh Rutumalessy.

De wijkwethouder aan het woord
Een vast item in onze wijkkrant is 
de column van onze wijkwethouder 
Thijs Kroese. Hierin vertelt hij over 
zijn plannen en ambities voor onze 
wijk en de hele stad.

De oorlog in Oekraïne heeft de wereld 
opgeschud en raakt ons allemaal. De 
verslagenheid is groot. Dat dit kan 
gebeuren in Europa anno 2022 is moeilijk 
voor te stellen, maar raakt ons continent 
genadeloos.

Dagelijks zien we op televisie en internet hoe groot de 
gevolgen zijn voor de inwoners van Oekraïne. Op het 
moment dat ik deze column schrijf, zijn al een miljoen 
mensen op de vlucht. Ze laten hun huis achter, vluchtend 
voor gevaar dat voor ons niet te bevatten is.

Voor de gevolgen van deze oorlog dragen we allemaal 
verantwoordelijkheid. We moeten ons uitspreken tegen 
het geweld en we moeten de vluchtelingen steunen. 
In Purmerend zijn er al prachtige initiatieven, zoals 
inzamelingsacties en manifestaties. Ook zijn er mensen die 
hun eigen huis ter beschikking stellen en persoonlijk willen 
helpen bij de opvang van vluchtelingen.

Ik ben trots op die Purmerenders. De houding van onze 
inwoners is hartverwarmend. Als gemeente zoeken we naar 
locaties om vluchtelingen op te vangen en de initiatieven uit 
de samenleving ondersteunen we. We kijken bijvoorbeeld 
naar wat nodig is om mensen die hun eigen huis willen 
inzetten voor de opvang van vluchtelingen te ondersteunen.

We weten allemaal dat niet iedereen in de wereld dezelfde 
vrijheden heeft als wij. De oorlog in Oekraïne maakt dit nog 
eens pijnlijk duidelijk. Ik vind het dan ook mooi om te zien dat 
wij - inwoners van Purmerend - doen wat we kunnen.  l
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Nieuws
Deze editie geven we graag 
het woord aan Rosan Ootes 
van Spurd, de sportcoach 
voor onze wijk.

Het voorjaar begint langzaam 
zijn intrede te doen, de zon komt 
weer wat vaker tevoorschijn en 
de vogels fluiten erop los.  Wist u 
dat Spurd buitenlessen verzorgt 
in de Purmer? Voelt u zich vooral 
vrij om eens aan te haken en te 
ervaren hoe fijn het is om in de 
buitenlucht te bewegen. Hieronder 
een overzicht:

Sportief wandelen in het Purmerbos 
•  Dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur, verzamelen op het

parkeerterrein van Wherevogels.
Claudicatio wandelgroep in het Leeghwaterpark 
•  Dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur, verzamelen in de hal van

het Leeghwaterbad.
Parksport in park de Uitvlugt 
•  Vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur, bij de fitnesstoestellen.

Koningssportdag
Naast mijn taken als wijksportcoach voor de Purmer ben ik 
coördinator van de Koningssportdag op vrijdag 22 april. Dit 
is dé sportdag voor alle basisschoolkinderen van Purmerend 
en de Beemster. Natuurlijk doen ook alle basisscholen 
uit de Purmer op deze dag mee aan activiteiten in het 
Leeghwaterpark of bij de sportboulevard in de Overwhere. 
De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Vind u het 
leuk om een handje te helpen op de dag zelf? Bijvoorbeeld 
door een spel te begeleiden, de weg te wijzen of helpen bij 
het uitdelen van gezonde versnaperingen? Spurd kan uw 
hulp goed gebruiken; u kunt zich aanmelden via  
r.ootes@spurd.nl of 0299-418100.

Voor iedereen
Wilt u graag meer bewegen, maar heeft u geen idee wat de 
mogelijkheden zijn of wat bij u past? Dan kan ik u helpen. Spurd 
heeft voor heel Purmerend in beeld wat op het gebied van 
bewegen wordt aangeboden. Naast het eigen aanbod kunnen 
we u ook informatie geven over het verenigingsaanbod en 
particuliere beweegmogelijkheden. Of u nu voor uzelf informatie 
zoekt, voor uw kind, de buren of een kennis… Spurd kan u 
helpen om in beweging te komen. Maak een afspraak met me 
of loop op vrijdag tussen 11.00 en 13.00 uur binnen bij het 
wijksteunpunt op het Gildeplein, want bewegen is voor iedereen.

Met sportieve groet,
Rosan Ootes.
Wijksportcoach van de Purmer 
r.ootes@spurd.nl
Tel. 0299-418100. l

Nieuws van De Zuid-Pool
Wijkgericht
Activiteitencentrum De Zuid-Pool is een centrale 
plek in de Purmer-Zuid voor alle wijkbewoners. 
De Zuid-Pool staat ter beschikking voor maatschappelijke 
activiteiten voor de wijk, een buurt of een straat in de Purmer-
Z|uid. Wijkbewoners hebben de mogelijkheid zelf activiteiten te 
ontwikkelen; alleen commerciële activiteiten, feesten en partijen 
zijn niet toegestaan in De Zuid-Pool.

Opstart
Vorig jaar gingen we na de zomervakantie voortvarend aan 
de slag met het opstarten van de stilgelegde activiteiten. 
Helaas werden al snel in het najaar alle activiteiten weer 
stilgelegd door nieuwe coronabeperkingen. Gelukkig zijn de 
vooruitzichten nu veel beter en is medio februari gelukkig 
weer een groot aantal activiteiten opgestart. Onderstaand 
vindt u het huidige overzicht.

Activiteiten Zuidpool februari  2022
Dag Activiteit Starttijd Eindtijd
Maandag Bordspellenclub 19.00 23.00
Dinsdag Bootcamp dames 19.30 20.30
Dinsdag Klaverjassen 19.00 22.30
Donderdag QiGong   9.30 10.30

Schilderwerkplaats   9.30 12.30
Ouderensoos 12.00 14.00
Purmerends mannenkoor 19.00 23.00

Vrijdag Crea hobbyclub   9.00 11.30
Spurd ouderen 55+ gym   9.30 10.30

Zondag Bingo (iedere laatste zondag v.d. maand) 14.00 16.00

Neemt u ook eens een kijkje op de vernieuwde website
www.purmerzuidpool.nl. 
Gastheer Guus Visser en de vrijwilligers hopen u snel te 
verwelkomen in De Zuid-Pool. l

COLOFON
De Wijkkrant Purmer-Zuid wordt gemaakt voor bewoners, door 
bewoners. Artikelen en foto’s mogen worden overgenomen 
met bronvermelding. De redactie behoudt zich het recht voor 
ingezonden stukken in te korten of niet te plaatsen.
Uitgever: Wijkkerngroep Purmer-Zuid.
Eindredactie: Rob Moederzoon.
Ontwerp: Werkom Business Post & Printing.
Met dank aan: Fred Berga, Gerjan Stolp.
E-mail: wijkkrant.purmerzuid@hotmail.com.
Rodi Verspreiding: 0226-331020, e-mail: verspreiding@rodi.nl
De wijkkrant wordt met grote zorg samengesteld door
de Wijkkerngroep. Niettemin kunnen zich incidenteel
onvolkomenheden voordoen. Aan de inhoud kunnen geen
rechten worden ontleend.
De wijkkerngroep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
schade, in enigerlei vorm, die direct of indirect voortvloeit uit het
gebruik van de informatie.
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